
ROL SUPLIMENT: ECHILIBRARE NIVEL
ACIDO-BAZIC, DETOX, ALCALINIZARE

extractul din flori de trandafir Rosa
Centifolia sprijină procesele fiziologice
de eliminare a produselor
metabolismului ș i ajută la menț inerea
echilibrului acido-bazic;
zincul influentează pozitiv
funcț ionarea sistemului imunitar ș i
protejează celulele împotriva stresului
oxidativ iar împreună cu calciul ajută
la menț inerea oaselor sănătoase;
magneziul ș i fierul reduc senzaț ia de
oboseală;
potasiul ș i cuprul sprijină funcț ionarea
sistemului nervos;
extractul de urzică susț ine eliminarea
apei din organism;
extract de melisa ș i hamei ,  facilitează
adormirea, astfel sprijinând somnul
contribuie mai departe la procesul de
dezacidificare a organismului.

ADMINISTRARE:

PLICULEȚE CU PULBERE
DIZOLVANTĂ PENTRU ZI

Amestecaț i bine înainte de consum.

CAPSULE PENTRU SEARĂ

Nu depăș iț i doza zilnică recomandată .
Produsul este potrivit pentru tineri ș i
adulti .

Dizolvaț i conț inutul plicului în 200 ml
de apă .  Se administrează câte un 1 plic
de 2 ori pe zi , la micul dejun ș i prânz. 

Se recomandă 2 capsule înainte cu 30
minute de culcare. Beț i cu multă apă . .  

INGREDIENTE:

Ingrediente pliculete: citrat de calciu, agent de umplere: sorbitol , citrat de sodiu,
citrat de magneziu, citrat de potasiu, extract de urzica, extract de rosa centifolia,
gluconat de fier (II), aroma, citrat de zinc, agenti indulcitori: acesulfam K, sulfat de
cupru (II), coloranti: riboflavine.
 
Ingrediente capsule noapte: extract de melisa, ingredientul capsulei: gelatina, agent
de incarcare: citrat de calciu, hamei, citrat de magneziu, citrat de zinc, agent de
amestec: saruri de magenziu ale acizilor grasi , colorant: E171.
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ALTE INFORMAȚII DESPRE PRODUS:

Gramaj: 240 gr / 60 pliculete & 30 gr / 60 capsule
Produs certificate GMP (Good Manufacturing Practice).

 
Produs în EU pentru:
FM World
Poland, 51-129 Wrocław
str. Żmigrodzka 247
tel. +48 71 327 00 00
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